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القاهرة ـ العربي الجديد

واصل املئات من عمال شركة »مصر للغزل والنسيج« 
البحيرة )جنوب شرق  الــدوار بمحافظة  بمدينة كفر 
الشركة  مقر  داخــل  االعتصام  اإلسكندرية(، وأسرهم، 
هدم  قـــرار  على  احتجاجًا  املــاضــي،  السبت  ظهر  منذ 
املــصــنــع الــتــابــع لــلــشــركــة، والـــصـــادر مــن وزارة قطاع 
األعمال العام »بهدف تسليم األرض للشركة الهندسية 
للقوات املسلحة لبناء مجمع سكني عليها«. ويشهد 
مــحــيــط املــصــنــع تـــشـــديـــدات أمــنــيــة مــكــثــفــة مـــن قـــوات 
الجيش والشرطة، ال سيما بعد الدعوة لتجمع أهالي 

املدينة أمام مقر الشركة تضامنًا مع العمال، وتواتر 
أنباء عن أن قرار الهدم شمل منازل األهالي املحيطة 

بالشركة.
ويطالب العمال بصرف مستحقاتهم املالية املتأخرة 
إلــــى جــانــب تــطــويــر الـــشـــركـــة، الــتــي تـــواجـــه حــالــة من 
املاضية، مع شروع  الفترة  املتعمد« طوال  »التخريب 
مجلس إدارتــهــا في بيع اآلالت »خــردة« بالكيلو بعد 
تكهينها وفكها، وذلك الستخدامها من قبل مصانع 
خـــاصـــة. وقـــالـــت »الـــشـــركـــة الــقــابــضــة لــلــقــطــن والـــغـــزل 
والــنــســيــج« الــتــابــعــة لــــوزارة قــطــاع األعــمــال الــعــام، إن 
)إحــدى  الـــدوار  بكفر  والنسيج«  للغزل  »مصر  شركة 

شركاتها التابعة(، ُمدرجة ضمن خطة تطوير شاملة 
تتضمن النقل من موقعها الحالي إلى موقع الشركة 
بمنطقة »الــبــيــضــا«، الــتــي تــبــعــد عـــن املـــوقـــع الــحــالــي 
بــمــســافــة 3 كــيــلــومــتــرات. وزعــمــت الــشــركــة الحكومية 
فـــي بـــيـــان، أنــــه »تــــم الــتــعــاقــد عــلــى تـــوريـــد مــاكــيــنــات 
ومعدات حديثة مع كبار موردي اآلالت من سويسرا، 
املصانع  موقع  إلــى  بحيث تصل  وإيطاليا،  وأملــانــيــا، 
ــام 2021، مــع  ــ ــانـــي مــــن عـ ــثـ الـــجـــديـــدة فــــي الـــنـــصـــف الـ
املوقع  للموقعني، واالستغناء عن  إجــراء عملية دمج 
الــحــالــي بــكــفــر الـــــدوار )لــصــالــح الــجــيــش(«. وأضــافــت 
التي  التطوير  لخطط  »استجابة  جــاء  النقل  قــرار  أن 

الـــدولـــة إلنــشــاء مــشــروعــات سكنية بديلة  تــقــوم بــهــا 
لــلــعــشــوائــيــات«، مــســتــطــردة بــأنــه »رؤي الــتــبــكــيــر في 
عملية إغالق املصانع املوجودة في مدينة كفر الدوار، 
محور  تطوير  مع  تتواكب  مشروعات  تنفيذ  بغرض 
البحيرة،  بمحافظة  الــواقــعــة  املنطقة  فــي  املــحــمــوديــة 
اســتــجــابــة لــتــوجــيــهــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. ووفـــق 
الشركة القابضة، فإنه »تقرر غلق مصانع الشركة في 
موقعها الحالي بمدينة كفر الدوار ملدة 9 أشهر، لحني 
في  الشركة  بموقع  الجديدة  اإلنــشــاءات  مــن  االنتهاء 
إلى موقع  الحالي  املوقع  العاملني من  البيضا، ونقل 

الشركة الجديد بنفس أوضاعهم الوظيفية واملالية«.

مصر: اعتصام مئات العمال رفضًا لهدم مصنع »كفر الدوار«

أسهم اليابان نحو ارتفاعات قياسية
ارتفعت األسهم اليابانية، أمس اإلثنني، لتتجه صوب أعلى 
مــســتــوى فـــي نــحــو ثــالثــة عــقــود مـــع مــواصــلــة املستثمرين 
الرهان على أن التحفيز األميركي ولقاحات كورونا ستسرع 
خــطــى الــتــعــافــي االقــتــصــادي الــعــاملــي. وخــتــم املــؤشــر نيكي 

القياسي أمس مرتفعا 0.74 في املائة إلى 26854.03 نقطة، 
أقل قليال فحسب من أعلى مستوى في 30 عاما الذي بلغه 
األســبــوع املــاضــي. وارتــفــع املــؤشــر تــوبــكــس األوســــع نطاقا 
0.54 في املائة إلى 1788.04 نقطة. وصعدت أسهم الرعاية 

الصحية واملرافق ومنتجي اآلالت الصناعية بفضل توقعات 
اإليجابي  االتــجــاه  األربـــاح. وخالفت شركة شــارب  لتحسن 
املائة بعدما أعلنت عن شكوك بأن  ونــزل سهمها 3.03 في 

وحدة لها ربما اتبعت أساليب محاسبية غير سليمة.

A

تركيا ترفع الحد األدنى لألجور %21.5
أعلنت وزارة العمل التركية، أمس، أن تركيا سترفع الحد 
المقبل 2021،  العام  األدنى لألجور بنسبة 21.56% خالل 
فيما  بكثير،  التضخم  معدل  المقررة  الزيادة  لتتجاوز 
صعدت العملة الوطنية ألعلى مستوى لها في ثالثة 
عبر  سلجوق،  زمرد  زهراء  العمل  وزيرة  وقالت  أشهر. 
الحد األدنى لألجور سيصبح 2825  التلفزيون، إن صافي 
ليرة )376.71 دوالرا(، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة المقررة 
في  المسجل  التضخم  معدل  عن   %7 بنحو  أعلى 
نوفمب الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن معهد 
ديسمبر/كانون  من  سابق  وقت  في  التركي،  اإلحصاء 
)التضخم( على  المستهلك  أسعار  ارتفاع  الجاري،  األول 
أساس سنوي خالل نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة %14.03، 

مقابل 11.89% خالل أكتوبر/ تشرين األول.

األردن يمنح الجنسية لـ 206 مستثمرين
األخيرة،  الثالثة  الشهور  خالل  األردنية  الحكومة  منحت 
ويمنيون  سوريون  بينهم  مستثمرين   206 لـ  الجنسية 
دوالر  مليار   1.22 استثمارات  بإجمالي  وعراقيون، 
هيئة  رئيس  وقال  مباشرة.  مشروعات  في  معظمها 
بيان،  بالوكالة، فريدون حرتوقة، في  األردنية  االستثمار 
أمس، إن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية 
منها  متنوعة،  المملكة  في  االستثمار  مقابل  األردنية 
الكندية،  الفنلندية،  الفلسطينية،  العراقية،  السورية، 
وأشار  الهندية.  الباكستانية،  األميركية،  اليمنية،  اللبنانية، 
حرتوقة إلى أن 200 مستثمر حصلوا على الجنسية من 
خالل مشروعات قائمة بقيمة 854 مليون دينار )حوالي 
1.195 مليار دوالر(، كما حصل 5 مستثمرين عليها من 

خالل إيداع وديعة وشراء سندات خزينة.

2.5 مليار دوالر فائضًا تجاريًا لقطر
 9.1 بقيمة  التجاري  ميزانها  في  فائضًا  قطر  حققت 
مليارات ريال )2.5 مليار دوالر(، خالل نوفمبر/ تشرين الثاني 
مقارنة   %28.6 نسبته  بلغت  ارتفاعا  مسجلة  الماضي، 
بالشهر السابق له، إال أنه تراجع على أساس سنوي بنحو 
27.4% متأثرًا بهبوط الصادرات. وذكر جهاز التخطيط 
واإلحصاء الحكومي في بيان، أمس، أن إجمالي قيمة 
السلع  من  الصادرات  فيها  بما  القطرية،  الصادرات 
المحلية وإعادة التصدير، بلغ الشهر الماضي 16.6 مليار 
تشرين  بأكتوبر/  8.3% مقارنة  نسبته  بلغت  بارتفاع  ريال، 
األول، وانخفاض نسبته 25.1% مقارنة بنفس الشهر من 
العام 2019. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل 
إلى نحو 7.5 مليارات ريال، بتراجع نسبته 8.9% على أساس 

شهري ونحو 22.1% على أساس سنوي.

أخبار مختصرة

العراق: احتجاجات ضد خفض الدينار
بغداد ـ براء الشمري

أبدى الشارع العراقي ردة فعل غاضبة ضد قرار 
خــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة املــحــلــيــة بنسبة تــصــل إلــى 
23% مقابل العمالت األجنبية، وفي املقابل بّررت 
الــحــكــومــة قـــرارهـــا بــتــهــاوي اإليــــــرادات النفطية والــخــســائــر 
الــبــاهــظــة الــتــي تــكــّبــدهــا اقــتــصــاد الـــبـــالد بــســبــب الــجــائــحــة 
العراقية  العاصمة  وســط  الرشيد،  شــارع  وشهد  الصحية. 
بغداد، أمس االثنني، تظاهرة على مقربة من البنك املركزي 
الـــدوالر  الــعــراقــي أمـــام  الــديــنــار  للتنديد بــقــرار خفض قيمة 
األمـــيـــركـــي، بــشــكــل تــســبــب فـــي انـــفـــالت األســـــواق مـــع ارتــفــاع 
مــفــاجــئ ألســعــار مختلف الــســلــع بنسب وصــلــت إلـــى %25. 
وتــجــمــع املــتــظــاهــرون أمـــام مبنى الــبــنــك املـــركـــزي، مطالبني 
بإقالة محافظ البنك مصطفى غالب، وإعــادة سعر الصرف 

إلى ما كان عليه في السابق.
املــتــظــاهــرون الفــتــات اتهمت »املـــركـــزي« بالعمل على  ورفـــع 
تـــجـــويـــع الـــشـــعـــب، مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن حــــل مـــشـــاكـــل الـــبـــالد 
االقتصادية يجب أال يكون على حساب قوت املواطن الفقير.

وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة عــراقــيــة إن قــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب 
الرشيد، وخصوصا في محيط  بكثافة في شــارع  انتشرت 
لم  الــقــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ املــركــزي، موضحة  البنك 
تتدخل ملنع التظاهرة السلمية من الوصول إلى مكان قريب 
من البنك. كانت وزارة املالية قد بررت خفض قيمة الدينار 
بمواجهة األزمة املالية التي تتعرض لها البالد، إثر تراجع 
أســعــار بــيــع الــنــفــط فــي األســــواق الــعــاملــيــة، بسبب تــداعــيــات 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد. واألســـبـــوع املـــاضـــي، بـــدأ الــعــراق 
العمل بقرار خفض قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى 
ديــنــارًا مقابل  عـــام 2004، ليصبح ســعــرهــا 1450  مــنــذ  لــهــا 
الدوالر الواحد عبر نوافد البنك املركزي، مقابل 1184 دينارًا 
الــذي تسبب  األمــر  إلــى %23،  سابقًا، بتراجع تصل نسبته 
في إرباك كبير لألسواق مع صعود األسعار بشكل مفاجئ.

العراقيني  االجتماعي  التوصل  ودعــا ناشطون على مواقع 
لــلــتــظــاهــر ضــد قــيــام الــحــكــومــة بــرفــع ســعــر صـــرف الــــدوالر. 
ارتــفــاع ســريــع في  الوطنية  العملة  ونــتــج عــن خفض سعر 
أسعار مختلف السلع، ال سيما الغذائية واألدوية، ما تسبب 
بتذمر شعبي واسع. وأكد عضو اللجنة املالية في البرملان 

جمال كوجر أن املوظف هو املستهدف من موازنة عام 2021 
التي تضمنت رفــع سعر صــرف الـــدوالر، وتخفيض رواتــب 
أن مجلس  إلــى  في تصريحات صحافية،  املوظفني، مشيرا 
النواب ينوي استضافة جميع املسؤولني عن إعداد مشروع 

املوازنة.
إلى  الــحــداد  العراقي بشير  البرملان  رئيس  نائب  أشــار  كما 
أو  النفقات  كتقليل  املــوازنــة،  على  تعديالت  إجـــراء  احتمال 
الــطــلــب مــن الــحــكــومــة تــعــديــل بــعــض الــفــقــرات، مــوضــحــا في 
حــديــث لــوكــالــة األنــبــاء الــعــراقــيــة )واع(، أن الــبــرملــان ينتظر 

وصول موازنة عام 2021 خالل األسبوع الجاري.
ــد، اتــهــم عــضــو الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في  وأول مــن أمـــس، األحــ
ــة الـــكـــذب  ــارسـ ــمـ »مـ ـــ الـــبـــرملـــان حـــســـني الـــعـــقـــابـــي الـــحـــكـــومـــة بـ
والتسويف في تطبيق تعهداتها«، موضحا أن وزير املالية 
علي عبد األمير عالوي، غير قادر على التفكير سوى بقطع 
الــعــقــابــي »مـــن املخجل  ــقـــروض. وتــابــع  الـ األرزاق واســـتـــالم 
واملخزي حديث وزيــر املالية بشأن أهمية رفع سعر صرف 
الدوالر«، مضيفا أن »الوزير يمارس الكذب، فهو يعلم جيدا 

أن السلع األساسية ارتفعت بشكل كبير«.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

شهدت ليبيا، خالل الفترة 
األخيرة، نوعا من االستقرار 

النسبي، فقد هدأت أصوات 
الرصاص واملدافع والطائرات 
والصواريخ، وجلس الفرقاء 

واألطراف املتحاربة حول طاولة 
واحدة للتفاوض، والبحث عن حل 

لألزمة السياسية واألمنية الطاحنة 
التي تمر بها البالد، ووضع نهاية 

لحرب أهلية شرسة استمرت 
لسنوات، وأكلت األخضر واليابس، 

وأفقرت املواطن، وتسببت في 
انهيار االقتصاد وضياع املليارات، 

وتدهور البنية التحتية، وترّدي 
الخدمات واألوضاع املعيشية، 

وفتحت الباب على مصراعيه أمام 
أطراف خارجية ملحاولة السطو 

على ثروات البالد، وفي مقدمتها 
النفط والغاز.

وعلى الرغم من أن البعض ينظر 
لهذا االستقرار على أنه ال يزال 
 لالنكسار في أي 

ً
هشًا وقابال

لحظة، إال أن الزخم السياسي الذي 
تدعمه بقوة األمم املتحدة وأطرف 

دولية وإقليمية عدة يمكن أن 
يعمق ذلك االستقرار الذي ينشده 

املواطن الذي يعاني تدهورًا في 
 لثروات بالده 

ً
كل شيء، وتآكال

وضياعًا للمستقبل، فانتخاب 
حكومة وحدة وطنية سيفتح 

الباب أمام استعادة األموال التي 
نهبها نظام القذافي، واالستفادة 

من ثروات البالد الهائلة في 
تحسني خدمات البنية التحتية 
املتهالكة، وتأسيس مشروعات 

دة لفرص العمل، وطرح برامج 
ّ
مول

اجتماعية تستهدف حماية الفقراء 
واملشردين.

استقرار ليبيا ليس مهمًا فقط 
للمواطن، لكنه مهم للمنطقة، فليبيا 
 مثاليًا ألزمة البطالة 

ً
قد تكون حال

في الدول العربية، في ظل فرص 
العمل الضخمة الكامنة فيها، 

وتعّد متنفسا للعمالة املصرية 
والسودانية وغيرها، كما تعد 

بديال للعمالة العربية العائدة من 
دول الخليج بسبب األزمات املالية 

التي تمر بها. كما أن السوق 
الليبي بحاجة إلى آالف الشركات، 

خاصة في قطاعات الطاقة، 
وأنشطة املقاوالت والبناء والتشييد 

والتجارة والصناعة والبنية 
التحتية، إذ أن ليبيا سوق ِبكر من 

حيث االستثمارات واملشاريع.
وفي حال وجود حكومة منتخبة 

واستقرار سياسي، فإن ليبيا 
يمكن أن تكون في مقدمة الدول 

األكثر جذبا لالستثمارات في 
قطاعات عدة، منها السياحة 

والخدمات والصناعة.
ببساطة، ليبيا يمكن أن تكون 

حال لكثير من األزمات التي يعاني 
منها املواطن العربي خاصة 

املتعلقة بالبطالة والفقر. واستقرار 
ليبيا سيغلق الباب أمام الثورات 
املضادة التي تحرص على إثارة 

الفوضى في البلد النفطي، ألسباب 
عدة، منها حرمان املواطن من 

حياة أفضل، واستمرار اعتماد 
ليبيا على الخارج، خاصة في 

الغذاء، واألهم إظهار أن الثورات 
العربية هي من أفقرت املواطن، 
وبالتالي يجب عليه أن يلعنها 

صباح مساء.

عن االستقرار 
المنشود 

في ليبيا

Tuesday 29 December 2020
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اقتصاد

القطاع غير الرسمي يقذف ماليين 
العمال على رصيف البطالة

5
كشف تقرير لوزارة الشؤون 
ــعــمــل  ــة وال ــي ــاع ــم ــت االج
اليمنية  الــحــكــومــة  ــي  ف
ــمــاضــي،  صـــدر الـــعـــام ال
 5 نحو  عن  االستغناء  عن 
ماليين عامل بسبب الحرب، 
األمر الذي رفع البطالة إلى 

أرقام قياسية.

تحقيق

معدل النمو الضعيف 
يعجز عن توفير 

فرص عمل جديدة

1.25 مليون موظف 
حكومي بدون 

مرتبات منذ 2016

صنعاء ـ محمد راجح

تــــركــــت الــــحــــرب واالضــــطــــرابــــات 
الــواســعــة الــتــي يــشــهــدهــا اليمن 
ــلـــت مــخــتــلــف  ــمـ ــالــــغــــة شـ آثــــــــــارًا بــ
ــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــنــــمــــويــــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــخـــدمـــيـــة فــــي الــــبــــاد، األمــــــر الــــــذي فــاقــم 
مــن أزمـــة الــبــطــالــة الــحــالــيــة إلـــى مستويات 
ــم الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر مــنــذ  ــ ــــاهـ ــة. وسـ ــيـ ــاسـ ــيـ قـ
أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات فـــي نــمــو مشكلة 
أعــــداد العاطلني  خــطــيــرة تتمثل فــي زيــــادة 
عــن الــعــمــل بــالــقــطــاع غــيــر الــرســمــي فــي ظل 
عــدم وجــود حماية اجتماعية رسمية لهم. 
ووفق تقديرات لوزارة الشئون االجتماعية 
والعمل في الحكومة اليمنية، تم االستغناء 
العام  عــن نحو خمسة مايني عامل خــال 
بالحرب  كورونا  فيروس  والتحق  املاضي. 
والنزاع الدائر في اليمن، ومن أبرز نتائجه 
الحظر  بسبب  هائلة  بأعداد  عمال  تسريح 
الــســيــاق، يتحدث  فــي  الجائحة.  وتــداعــيــات 
وهيب الحصي، الذي كان يعمل في مصنع 
لــإســمــنــت، كــيــف أصـــبـــح بـــــدون عــمــل منذ 
بداية الحرب رغم عودة بعض املصانع في 
هذا املجال للعمل، لكنها اقتصرت على عدد 
محدود من العمال الفنيني. ويقول الحصي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: صــحــيــح كــنــت أعــمــل  لـــ
بمؤهل ثانوية عامة لكن لدي تجربة وخبرة 
طــويــلــة والــتــي تعتبر مــؤهــا كــافــيــا للبقاء 
فــي الــعــمــل إال أن بيئة الــعــمــل فــي الــظــروف 
للعمالة.  طـــاردة  أصبحت  الراهنة  الطارئة 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، نــالــت الـــحـــرب والـــصـــراع 
التي  التشغيل  قطاعات  من مختلف  الدائر 
كــثــيــرًا نتيجة اســتــهــدافــهــا بشكل  تــضــررت 
مباشر مثل املنشآت الصناعية واإلنتاجية، 
ـــروج معظمها عن  إلـــى خـ أدى  ــذي  الــ ـــر  األمـ
العمال  وفقدان  البطالة  وتكدس  الجاهزية 

والعامات ألعمالهم، حسب مراقبني.
القانوني  يــقــول املستشار  اإلطــــار،  فــي هــذا 
ــيــــب، إن  ــقــ ــنــ ــد الــ ــ ــالـ ــ ــة الــــعــــمــــل، خـ ــمــ فـــــي أنــــظــ
الــدائــر في اليمن أسفر عن تفجير  الــصــراع 
نتيجة  الباد  منها  تعاني  واسعة  مشكلة 
الــعــمــل وعــدم  لــاخــتــاالت العميقة بــســوق 

مــائــمــة مــخــرجــات الــتــعــلــيــم لــاحــتــيــاجــات 
االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة واإلنــتــاجــيــة، 
واألهـــــم عــــدم الـــقـــدرة عــلــى خــلــق الــوظــائــف 
والــتــوســع فــي عملية الــتــشــغــيــل. هـــذا األمــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــق حــديــث الــنــقــيــب لـــ
ســـاهـــم فــــي تـــكـــديـــس فـــئـــة عــمــالــيــة ضــخــمــة 
غير منظمة وتفتقد للمهارات املطلوبة في 
سوق العمل بمعظم قطاعات األعمال سواء 
الخاصة أو العامة، إذ كانت الحرب بمثابة 
الشرارة التي قذفت بهم إلى رصيف البطالة 
مــع مــا فــرضــتــه كــذلــك مــن مــتــغــيــرات كبيرة 
املتوفرة في قطاعات  العمل  فــرص  وحصر 
ــفــــات ومــــهــــارات  ــــدودة تــتــطــلــب مــــواصــ ــحـ ــ مـ
وإمكانيات ال تتوفر لدى ما يقرب من %70 

من قوة العمل في اليمن.
وفي املقابل، تركت أزمة املالية العامة 1.25 
ــم بــــدون  ــرهــ مـــلـــيـــون مـــوظـــف حـــكـــومـــي وأســ
ــذا يــعــنــي  ــ نـــهـــايـــة 2016، وهــ مـــرتـــبـــات مـــنـــذ 
حرمان 25% من األســر اليمنية من مصدر 
دخــلــهــم الــرئــيــســي. وتــبــلــغ تــكــلــفــة الــفــرصــة 

الــضــائــعــة املـــبـــاشـــرة عــلــى مــوظــفــي الـــدولـــة 
حــــوالــــي 75 مـــلـــيـــار ريـــــــال شـــهـــريـــا، حــســب 
إحصائيات رسمية عام 2016، منها حوالي 
50 مليار ريال ملوظفي الخدمة املدنية، فيما 
فقرًا  واألشــــد  الضعيفة  الــفــئــات  عــلــى  تبلغ 

حوالي 25 مليار ريال. يذكر أن سعر صرف 
الــدوالر كان في حدود 390 ريــااًل عام 2016 

وبلغ أكثر من الضعف خال عام 2020.
يقول في هذا الخصوص املوظف في وزارة 
التعليم الفني واملهني أنيس ثابت، إن توقف 
من  تشريدهم  إلــى  أدى  كموظفني  رواتبهم 
أعمالهم والبحث عن أي عمل يقتاتون منه 
وتوفير ما أمكن من احتياجات أسرهم، إذ 
»العربي الجديد«،  أجبره ذلك حسب قوله لـ
للعمل في ورشة لغسل وصيانة السيارات.

الــقــوى العاملة  ووفــقــا ألحــدث نتائج مسح 
فــي الــيــمــن، فــإن 44.8% مــن الــشــبــاب ليسوا 
في العمل وال في التعليم. وفــي عــام 2015، 
تـــعـــرضـــت مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــخــــاص إلـــى 
أضرار مباشرة وتأثرت كثيرًا بأزمة الوقود 
وغــيــاب الــكــهــربــاء مــن الشبكة الــعــامــة، مما 
انعكس سلبا على العاملني، حسب تقارير 
رسمية. ويذكر تقرير مناخ األعمال اليمني 
الذي نفذته وكالة تنمية املنشآت الصغيرة 
ــــي صـــنـــعـــاء وعــــــــدن وتــــعــــز وحـــضـــرمـــوت  فـ

قــامــت  املـــنـــشـــآت  مــــن  أن %41  ــدة،  ــديــ والــــحــ
بتسريح حوالي 55% من موظفيها، وأيضا 
قـــامـــت 7% مـــن املـــنـــشـــآت بــتــقــلــيــص رواتــــب 
حوالي  وســرحــت   %49 بــحــوالــي  موظفيها 
64% من موظفيها، وقامت 3% من املنشآت 

بتقليص رواتب موظفيها بحوالي %57.
ــة الــســيــولــة إلـــى تعميق  ــرًا، أدت أزمــ ومـــؤخـ
ــلـــي والـــنـــشـــاط  ــلـــب الـــكـ ــمــــاش فــــي الـــطـ ــكــ االنــ
ــادي، وزيـــــــــادة مــــعــــدالت الــبــطــالــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــم ظـــــاهـــــرة الـــفـــقـــر  ــاقــ ــفــ  وتــ

ً
املــــرتــــفــــعــــة أصــــــــا

والحرمان في املجتمع.
الزيادة السنوية لقوة العمل  ويفوق معدل 
فـــي الــيــمــن نــمــو الــســكــان ونـــمـــو االقــتــصــاد 
ــتـــصـــاد عن  ــنـــي، وبـــالـــتـــالـــي عــجــز االقـ الـــوطـ
تــولــيــد فــــرص عــمــل الســتــيــعــاب الــداخــلــني 
الــــجــــدد إلـــــى ســـــوق الـــعـــمـــل. بــــــــدوره يــؤكــد 
الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي، أحــمــد الــســامــي، أن 
الــيــمــن يــعــانــي مــن مشكلة مــزمــنــة ساهمت 
الحرب بتفجيرها لتتحول إلى أزمة كارثية 
في  تتمثل  املشكلة  وهــذه  تافيها،  يصعب 
اخــتــال الـــتـــوازن بــني الــطــلــب والـــعـــرض في 
فــمــصــادر الطلب على العمل  الــعــمــل،  ســوق 
مــحــدودة تواجهها مــصــادر عــرض وفــيــرة. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويـــــــرى الـــســـامـــي فــــي حـــديـــثـــه لـ
الـــجـــديـــد« أن مــخــرجــات الــتــعــلــيــم مــتــزايــدة 
ودون تــأهــيــل كــــاٍف، كــمــا أن الــداخــلــني إلــى 
الفئات العمرية األدنـــى ال  ســوق العمل مــن 
يجعل  مما  مطلق،  تأهيل  على  يحصلون 
النسبة الغالبة من قوة العمل تعد في نطاق 

العمالة غير املاهرة. 
ويواجه خريجو التعليم املهني والجامعي 
أمــام استيعابهم في سوق  صعوبات تقف 
ــارات املــطــلــوبــة  ــ ــهـ ــ الـــعـــمـــل، مــنــهــا ضـــعـــف املـ
ــــي فــــــرص الــــتــــوظــــيــــف. ومــــــع ازديـــــــاد  ــدنـ ــ وتـ
التعقيدات في الوضع الراهن الذي يمر به 
اليمن، فإن معدل النمو ما زال ضعيفا وال 
املطلوبة.  العمل  فــرص  يخلق  أن  يستطيع 
الخاص بصورة  القطاع  وقد توقف نشاط 
ــرة الــتــي  ــيــ ــنـــوات األخــ مــلــحــوظــة خــــال الـــسـ
التي  القليلة  الــوظــائــف  أمــا  الــحــرب،  سبقت 
كانت تظهر في القطاع العام فقد تم شغلها 
بــحــســب مـــراقـــبـــني، عـــن طـــريـــق الـــوســـاطـــات 
متواصل،  ارتــفــاع  حالة  فــي  البطالة  لتبقى 
األمر الذي أدى إلى انتقال كثير من العاملني 
إلــى الــقــطــاع غير الــرســمــي. ونــفــذت منظمة 
تقييم  املاضية  الفترة  الدولية خال  العمل 
حول أضرار املشاريع املتوسطة والصغيرة 
 460 شمل  وضواحيها  صنعاء  مدينة  فــي 
مـــشـــروعـــا، 73% مــنــهــا مـــشـــاريـــع صــغــيــرة 
و27% مشاريع متوسطة. ومع أن األضــرار 

املــاديــة أصــابــت بــعــض املــشــاريــع فــقــط، فــإن 
معظم هذه املشاريع وبنسبة 97% لم تنُج 
من الخسائر االقتصادية مثل تعطل العمل 
وضـــيـــاع إيــــــرادات كــانــت مــتــوقــعــة وتــراجــع 

حاد في عدد الزبائن. 
ــــــــدر مـــتـــوســـط الـــتـــعـــويـــض املــــالــــي الــــذي 

ُ
وق

ــاب املــــشــــاريــــع املــتــوســطــة  ــحــ يـــحـــتـــاجـــه أصــ
دوالرا   40541 بحوالي  نشاطه  الستئناف 
ــر، بـــيـــنـــمـــا يــــحــــتــــاج أصــــحــــاب  ــمـ ــثـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ لـ
الصغيرة حوالى 18108 دوالرات  املشاريع 
ــبـــر من  ــزء األكـ فـــي املـــتـــوســـط، لــتــغــطــيــة الـــجـ
الــتــمــويــات املــطــلــوبــة والــحــد مــن الخسائر 
الــبــاهــظــة الــتــي تــعــرضــوا لــهــا خـــال الفترة 

األخيرة.

تضخم جيش 
العاطلين في اليمن

ساهم الصراع الدائر بين فرقاء اليمن منذ أكثر من 5 سنوات في زيادة أعداد العاطلين عن العمل 
بالقطاع غير الرسمي، األمر الذي ساهم في ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية فاقمت من 

األزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون
تحسن قيمة الريال مقابل الدوالر

حقق الريال اليمني مكاسب نوعية هي األعلى منذ أشهر، مستفيدا 
من  مهامها  ملمارسة  الجديدة  الحكومة  لعودة  الجارية  الترتيبات  من 
»العربي الجديد«،  العاصمة املؤقتة عدن. وقال متعاملون وصرافون، لـ
إن أسعار الصرف في عدن وتعز وباقي املناطق الخاضعة للحكومة 
املعترف بها دوليا سجلت، مساء أول من أمس، 627 رياال أمام الدوالر 
الواحد، في مكاسب تزيد عن 130 رياال خالل 24 ساعة فقط، عندما 
كــان بــــ750 ريــاال مساء السبت املــاضــي. وذكـــروا أن أســعــار الصرف 
سجلت أيضا تحسنا أمام باقي العمالت األجنبية، حيث وصلت إلى 

الواحد، في رقم كان متداوال مطلع  الريال السعودي  أمــام  167 ريــاال 
العام الجاري فقط قبل أن يبدأ مسلسل االنهيار الكبير. وتلقت العملة 
املاضي،  الجمعة قبل  الحكومة،  اليمنية دفعات معنوية عقب تشكيل 
كانت  الــجــاري، حيث  األســبــوع  بداية  الدستورية  اليمني  مراسم  وأداء 
أسعار الصرف قبل ذلك قد سجلت انهيارا تاريخيا عند 930 رياال 
ــــدوالر الــواحــد. وجـــراء التعافي فــي أســعــار الــصــرف باملناطق  أمـــام ال
املناطق  سجلت  الــعــام،  مطلع  منذ  األولـــى  للمرة  للشرعية  الخاضعة 

الخاضعة للحوثيني تراجعا إلى 585 رياال أمام الدوالر الواحد.

عمال 
المياومة أكثر 
المتضررين من 
الحرب وكورونا 
)أحمد الباشا/
فرانس برس(

عّمان ـ زيد الدبيسية

تتسع معاناة الاجئني السوريني 
املعيشية مــع ابــتــعــاد أمـــل الــعــودة 
لوطنهم وانقضاء السنوات واحدة 
تلو األخرى في باد املهجر، وهم محاصرون 
بآفات الفقر والبطالة واملخاطر الصحية التي 
كــورونــا وتداعياته  وبــاء  انتشار  تفاقمت مع 
البلدان  العمل وانشغال حكومات  على سوق 
مواطنيها  عــن  األعــبــاء  بتخفيف  املستضيفة 
ــج تــشــغــيــل  ــ ــرامــ ــ فــــقــــط. ومــــــا زالــــــــت خـــطـــط وبــ
املفوضية  ترعاها  الــتــي  الــســوريــني  الاجئني 
السامية لشؤون الاجئني واالتحاد األوروبي 
ومنظمات إنسانية دولــيــة عــاجــزة عــن زيــادة 
الــســوريــني، ألسباب  فــرص تشغيل الــاجــئــني 
وإغاقها  العمل  مــجــاالت  بمحدودية  تتعلق 

أمام مواطني تلك البلدان املستضيفة.
ــمـــي بـــاســـم املــفــوضــيــة  ــتـــحـــدث الـــرسـ وقــــــال املـ
األردن محمد  فــي  الاجئني  لــشــؤون  السامية 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــــ ــواري، فــ ــ ــحــ ــ الــ
الــجــديــد«، إن الــاجــئــني الــســوريــني فــي األردن 
خسروا ما نسبته 41% من فرص العمل خال 
الناتجة  اآلثــــار  بسبب   ،2020 الــحــالــي،  الــعــام 
عن جائحة كورونا، وما نتج عنها من إغاق 
أداء مختلف  املــنــشــآت وتــبــاطــؤ  مـــن  لــلــعــديــد 
الـــقـــطـــاعـــات. وأضــــــاف أن إجـــمـــالـــي تــصــاريــح 

العمل التي حصل عليها السوريون في األردن 
بــلــغ حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
املـــاضـــي، حـــوالـــي 212.5 ألـــف تــصــريــح عــمــل، 
في  غالبيتها  الــعــمــل،  وزارة  بــيــانــات  بحسب 
صل عدد الاجئني 

ً
القطاع الزراعي، وذلك من أ

املسجلني رسميا لدى املفوضية.
في  الــســوريــني  الاجئني  عــدد  إجمالي  ويبلغ 
األردن حوالي 1.4 مليون الجئ، يقيم بعضهم 
فــي مخيمات أقــيــمــت خصيصا لــهــم فــي عــدة 
ــــاد، أكـــبـــرهـــا مــخــيــم  ــبـ ــ ــي شـــمـــال الـ مـــنـــاطـــق فــ
الزعتري، الكائن في مدنية املفرق، شمال شرق 
الــعــاصــمــة عـــّمـــان، ويـــتـــوزع غــالــبــيــة الــاجــئــني 

على املدن والقرى ومناطق البادية.
نسبة  فإن  املفوضية،  باسم  للمتحدث  ووفقا 
الـــاجـــئـــات الـــســـوريـــات الـــعـــامـــات فـــي األردن 
العاملني  عــدد  إجمالي  من   %6.82 فقط  تبلغ 

السوريني لعدم توفر مجاالت عمل لهن.
وحسب األرقام الصادرة عن املفوضية أخيرا، 
فــإن عــدد األشــخــاص في سن العمل يشكلون 
الـــاجـــئـــني  عـــــدد  إجـــمـــالـــي  مــــن  نـــحـــو %45.6 
السوريني في األردن، منهم 23.2% من النساء 

و22.4% من الذكور.
ويعمل غالبية الاجئني السوريني من الرجال 
فــي قطاعي الــزراعــة واإلنـــشـــاءات، أمــا النساء 

فيفضلن العمل من املنزل.
ــة  ــيــ األردنــ الـــعـــمـــل  فــــي وزارة  ــؤول  ــســ مــ وقــــــال 
الــحــكــومــة سمحت  الـــجـــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي  لــــ
لــلــســوريــني بــالــعــمــل مـــن املـــنـــزل فـــي مــجــاالت 
التصنيع الغذائي واملهن الحرفية والخياطة، 
بــهــدف مــســاعــدتــهــم عــلــى تــحــســني أوضــاعــهــم 

تراخيص  بــمــوجــب  يعملون  حــيــث  املعيشية 
رسمية.

وكــــان األردن قــد وقـــع مــع االتـــحـــاد األوروبــــي 
إجــــراءات  تسهيل  يتضمن   2016 عـــام  اتــفــاقــا 
دخـــــــول املـــنـــتـــجـــات األردنــــــيــــــة إلــــــى األســـــــواق 
السوريني  الاجئني  األوروبية مقابل تشغيل 
تــقــديــم تسهيات  الــبــاد عــبــر  ــل  املقيمني داخـ

لهم في العديد من املجاالت الصناعية.
وبــمــوجــب االتــفــاق وبــعــد تعديله عـــام 2018، 
الاجئني  مــن  ألــفــا   60 بتشغيل  األردن  تعهد 
ــابــــل تــســهــيــل  ــقــ ــــني فـــــي املــــصــــانــــع مــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

صادراته ألوروبا.
وقال املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون 
الاجئني فيليبو غراندي، في تصريح سابق، 
إن هــنــاك حــاجــة إلــى مــزيــد مــن الــدعــم الــدولــي 
ملثل هذه البرامج إلنقاذ مايني السوريني في 

جميع أنحاء املنطقة من براثن الفقر.
والتموين  والتجارة  الصناعة  وزيــرة  وأكــدت 
األردنـــــيـــــة، مـــهـــا عـــلـــي، أن 15 شـــركـــة أردنـــيـــة 
إلى االتحاد  حصلت على تفويض للتصدير 
األوروبــــي عبر هــذا االتــفــاق، وأن 10 شركات 

فقط هي التي قامت بالتصدير الفعلي.
ــة الــاجــئــني  ــاثــ ــنـــاشـــط فــــي مـــجـــال إغــ وقــــــال الـ
»العربي الجديد«،  السورين زياد الصمادي، لـ
إن فرص العمل رغم قلتها إال أنها تتضاءل، 
ــــوق الــعــمــل  ــة فــــي ســ ــالـ ــبـــطـ بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع الـ
األردنــي، ما يزيد معاناة الاجئني في الوقت 
إلــى وطنهم بعد  الــذي يبتعد أملهم بالعودة 

استقرار األوضاع.
وأضــــاف أن عــلــى املــنــظــمــات الــدولــيــة والــــدول 
املانحة تقديم مساعدات استثنائية للسوريني 
لتمكينهم من تجاوز تبعات املرحلة الصعبة 
والتي تشتد بسبب قلة فرص العمل وتراجع 

املعونات اإلنسانية املقدمة لهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس املرصد العمالي 
»الــعــربــي  األردنــــي )مــســتــقــل(، أحــمــد عـــوض، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن املــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــيــه الــقــيــام 
بــــدوره كــمــا يــجــب تــجــاه الــاجــئــني الــســوريــني 

الجزائر ـ حمزة كحال

ــاالت الــســيــاحــيــة في  ــ ــوكـ ــ ــنـــادق والـ ــفـ تــلــقــت الـ
الــجــزائــر ضــربــة قــويــة جــديــدة مــع احــتــفــاالت 
الحكومة  بعد تجميد  الجديدة،  السنة  رأس 
األنــشــطــة  الـــجـــهـــويـــة  الــســيــاحــيــة  واإلدارات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذه املــنــاســبــة، وإلـــــــزام الــفــنــادق 
بـــإلـــغـــاء الــــحــــجــــوزات، خـــاصـــة فــــي املــنــاطــق 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــصــــحــــراويــــة، الـــتـــي تـــعـــد قــبــلــة 
املواطنني واألجانب لاحتفال بدخول السنة 
الـــجـــديـــدة. ودفــــع ذلـــك الــنــاشــطــني فـــي مــجــال 
والتعبير عن غضبهم  التذمر  إلــى  السياحة 
بمراسلة وزارة السياحة بحثا عن التعويض 
املــنــاســب، بعدما كــانــوا يــعــّولــون على عطلة 
نهاية السنة لتضميد جراحهم التي خلفتها 

جائحة كورونا.
وطلبت املديريات الجهوية لوزارة السياحة 
فــي الـــواليـــات الــجــنــوبــيــة، مــن الــفــنــادق إلــغــاء 
الــحــجــوزات بــني 28 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
)أمـــس(، والثاني من يناير/ كانون  الــجــاري 
املـــيـــدانـــيـــة  الـــــــزيـــــــارات  وكــــــل   ،2021 ــانــــي  ــثــ الــ
الكثبان  وســط  املبرمجة  الليلية  واملخيمات 

ــتـــشـــار فـــيـــروس  ــفــــادي انـ ــلـــيـــة، بــحــجــة تــ الـــرمـ
كورونا، جراء التجمعات املنتظرة ليلة رأس 

السنة امليادية.
وكــشــف مــديــر فــنــدق »الــــواحــــات« بمحافظة 
بــشــار )1032 كــلــم جــنــوب غـــرب الــعــاصــمــة(، 
بوعام عبروس، أن »الفندق تلقى فاكسا من 
الــجــاري  ديسمبر   25 يــوم  السياحة  مديرية 
السياحية  األنشطة  تجميد  عــن  فيه  تبلغنا 
تـــفـــاديـــا   ،2021 ــنـــايـــر  يـ  2 ــــى  إلــ املـــنـــطـــقـــة  فــــي 
النتشار كوفيد 19، علما أن الوزارة رخصت 
لــلــفــنــادق الــعــمــل بــعــد وضــعــهــا لــبــروتــوكــول 
صحي صارم تقيدنا به طيلة عملنا بعد رفع 
قــرار غلق الــفــنــادق املتخذ فــي شهر مــارس/ 
آذار املــاضــي«. وأضـــاف عــبــروس، فــي حديث 

السنة  نهاية  »عطلة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تعد فرصة للفنادق والوكاالت السياحية في 
الــجــزائــر للعمل وإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه من 
رقم األعمال لسنة 2020«. وما زاد من خسائر 
ــة، تــعــلــيــق  ــيـ ــيـــاحـ ــادق والــــــوكــــــاالت الـــسـ ــنــ ــفــ الــ
الرحات الجوية الدولية من 9 أشهٍر، وإعادة 
فتحها داخليا مطلع الشهر الحالي، ما عطل 
حركة تنقل السياح الجزائريني في ظل منع 

نقل املسافرين برا بني محافظات الجزائر.
وإلـــى ذلـــك، قــال مـــراد عمر الــحــاج عــلــي، وهو 
مدير وكالة سياحية في العاصمة الجزائرية، 
إنه اضطر إلى إلغاء حجوزات زبائنه، وذلك 
يتعامل  التي  الفنادق  طــرف  من  إباغه  بعد 
معها فــي الــجــنــوب الــجــزائــري بـــأن األنشطة 

السياحية جمدت ملدة أسبوع كامل.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وأضــــــاف، فـــي حـــديـــث لــــ
»الــقــرار جــاء مفاجئا وصــادمــا، فالوكالة  أن 
ــغــــرف وحــــجــــزت عـــبـــر رحــــات  اســـتـــأجـــرت الــ
جوية داخلية ووضعت برامج مع املرشدين 
لــيــا إلـــى عمق  الــزبــائــن  السياحيني إلخــــراج 
الجديدة،  السنة  بــرأس  لاحتفال  الــصــحــراء 

لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة صــــادرة عــن وزارة 
املــالــيــة الــكــويــتــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن عـــجـــز مـــيـــزانـــيـــة الــــعــــام املـــالـــي 
الــجــاري قــد تــجــاوز 40 مــلــيــار دوالر، وســط 
تحذيرات من عدم قدرة الحكومة على سداد 
رواتب العاملني في املؤسسات العامة خال 
الشهرين املقبلني. وأشار التقرير الحكومي 
ــتــــي تــشــهــدهــا  ــة الــ ــيـــولـ ــى أزمـــــــة شــــح الـــسـ ــ إلــ
ــاري،  ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــام املـ ــ ــعـ ــ الـــحـــكـــومـــة خــــــال الـ
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم عـــجـــز املــيــزانــيــة 
واستمرار السحب من صندوق االحتياطي 
الــــذي أوشــــك عــلــى الـــنـــفـــاد، مــوضــحــا أنــــه لم 
 فــي صــنــدوق االحــتــيــاطــي ســـوى 3.6 

ّ
يــتــبــق

أنــه مــن دون  مــلــيــارات دوالر. وذكـــر التقرير 
ــتـــراض خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة لــن تتمكن  االقـ
الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصا 
في ظل زيادة اإلنفاق على إجراءات مواجهة 

تفشي فيروس كورونا.
وكـــشـــف الــتــقــريــر عـــن نــيــة مــجــلــس الــــــوزراء 
الــعــام مجددا  الــديــن  قــانــون  الكويتي تقديم 
إلـــى مجلس األمـــة )الـــبـــرملـــان(، خـــال الفترة 
املــقــبــلــة. ويــنــص قـــانـــون الـــديـــن الـــعـــام الـــذي 
تقدمت به الحكومة خال الــدورة البرملانية 

واســعــة،  نيابية  معارضة  وواجـــه  السابقة، 
على اقتراض ما يقرب من 65 مليار دوالر، 
عــلــى مـــدى 30 عــامــا. مــن جــانــبــه، قـــال مدير 
وحــــدة الــبــحــوث فــي مــركــز الــكــويــت الــدولــي 
للبحوث االقتصادية )مستقل(، عبد العزيز 
املـــزيـــنـــي، إن األزمـــــة املــالــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
ــنــــة تــفــاقــمــت  الـــكـــويـــت خـــــال الـــفـــتـــرة الــــراهــ
بـــصـــورة كــبــيــرة بــســبــب تــأخــر اإلصـــاحـــات 
االقتصادية ورضوخ الحكومة أمام االبتزاز 

النيابي في ظل تفاقم عجز امليزانية بسبب 
تــوقــف األعــمــال واإلغــــاق فضا عــن تراجع 
اإليــــــــــرادات املـــالـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة انــخــفــاض 
أســعــار الــنــفــط. وذكـــر املــزيــنــي خــال اتصال 
االقتصاد  أن  الجديد«  »العربي  مــع  هاتفي 
خلفية جائحة  على  ركــودا  يشهد  الكويتي 

كورونا. 
ــتـــي الــشــيــخ  ــويـ ــكـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ وكـــــــان رئــ
صــبــاح الــخــالــد الــصــبــاح، قــد حـــذر فــي وقــت 
ســابــق مــن تــفــاقــم أزمــــة شــح الــســيــولــة الــذي 
ــــدرة الــحــكــومــة على  قـــد يــتــســبــب فـــي عــــدم قـ
الوفاء بالتزاماتها وقد تضطر إلى تسييل 
أصــولــهــا فــي الـــخـــارج. بــــدوره، أكـــد الباحث 
ــتــــصــــادي الـــكـــويـــتـــي، عــــــادل الـــشـــريـــع، لـــ  االقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه إلــــى جــانــب قــانــون 
الدين العام الذي تسعى الحكومة إلى إقراره 
يــجــب الـــبـــدء فـــي اإلصــــاحــــات االقــتــصــاديــة 
االعتماد  وعــدم  الدخل  مصادر  تنويع  مثل 
على النفط كمصدر وحيد إليــرادات الدولة 
املالية. وطالب الشريع الحكومة باالستفادة 
املنطقة، وخــصــوصــا دول  تــجــارب دول  مــن 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي الـــتـــي قــــررت 
فـــرض ضــريــبــة القيمة املــضــافــة والــضــرائــب 
الخاصة  الشركات  أربـــاح  على  التصاعدية 

وإعادة النظر في الدعم املقدم للمواطنني.

محنة السوريين 
في األردن

كورونا كبّد االقتصاد خسائر باهظة )جابر عبد 
الخالق/األناضول(

الجزائر: تجميد خطط إنعاش الفنادق

الكويت: عجز الميزانية يتجاوز 40 مليار دوالر

األزمات المعيشية تحاصر الالجئين 
وسط تبدد آمال العودة لوطنهم

زادت معاناة 1.4 مليون 
الجئ سوري في األردن، 

خاصة بعدما خسروا 
نحو 41% من فرص 

العمل خالل 2020، بسبب 
اآلثار الناجمة عن جائحة 

كورونا

سياحة مال وناس

إنفاق

الالجئون خسروا 
41% من فرص 

العمل خالل 2020

تعليق الرحالت 
الجوية 9 أشهر زاد من 

خسائر القطاع

في كافة البلدان املستضيفة، خاصة في هذه 
املعاناة وعدم  فيها وطــأة  زادت  التي  املرحلة 
مــقــدرتــهــم عــلــى تـــأمـــني لــقــمــة الــعــيــش بسبب 
متطلبات  وارتــفــاع  كــورونــا  تداعيات جائحة 

الرعاية الصحية واالجتماعية.
وأضـــاف أن عـــددا كبيرا مــن الــســوريــني فقدوا 

أعمالهم، ويتوقع أن يخسروا املزيد منها في 
الــعــام املقبل مــع اســتــمــرار آثـــار أزمـــة كــورونــا، 
مـــا يــتــطــلــب جـــهـــدا دولـــيـــا لــتــقــديــم املــعــونــات 
املرحلة، وال سيما  الــازمــة لهم لتخطي هــذه 
أن الــبــرامــج الــتــي تــقــدمــهــا حــكــومــات الــبــلــدان 
املستضيفة تخص مواطنيها فقط وال تشمل 

الـــعـــمـــال الـــســـوريـــني أو الــــوافــــديــــن. وأنـــشـــأت 
ول مكتب 

َ
أ الدولية  العمل  املفوضية ومنظمة 

تـــوظـــيـــف لـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني داخــــــل مــخــيــم 
ــو يــنــظــم مــعــارض عــمــل ويــقــدم  الــزعــتــري، وهـ
املشورة للمقيمني حول إيجاد فرص وظيفية 

والحصول على تصاريح العمل.

أوضاع حياتية 
صعبة يعاني منها 
الالجئون وسط ضعف 
المساعدات الدولية 
)Getty(
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ــة كــــــــورونــــــــا مـــن  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــت جـ ــعــ ــ رفــ
»أونالين«  اإللكترونية  املبيعات 
ــيـــاد خـــالل الــعــام  فـــي مــوســم األعـ
الجاري على حساب املبيعات التقليدية، إذ 
وأوروبـــا  أميركا  فــي  املتسوقون  استعاض 
ــيــــة كــبــديــل  ــراضــ ــتــ ــتــــســــوق االفــ ــــالت الــ ــرحـ ــ بـ
لـــرحـــالت الــتــســوق الــفــعــلــيــة، مــســتــغــلــن في 
ذلك الدفع ببطاقات االئتمان والحسم، التي 
باتت الوسيلة األكثر استخدامًا في تسوية 
العدوى من حمل  الفواتير بسبب مخاوف 

النقود. 
ــارد  وحـــســـب تـــقـــريـــر ملـــؤســـســـة »بــــاركــــلــــي كــ
كــــوروبــــريــــشــــن«، ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات أعـــيـــاد 
املـــيـــالد هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة 3% عـــن الــعــام 

أعلنت عن  الــتــســوق  إن متاجر  إذ  املــاضــي، 
التنزيالت مبكرًا، وبدأ املوسم فعليًا في 11 
الرابع  حتى  وامتد  األول،  تشرين  أكتوبر/ 
والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون األول 
ارتفعت مبيعات  التقرير،  الجاري. وحسب 

الـــعـــام بــنــســبــة 19.7% في  »أونــــاليــــن« هــــذا 
أمــيــركــا مــقــارنــة بــمــبــيــعــات الـــعـــام املــاضــي. 
وحسب موقع »أوبت إن مونستر« األميركي 
املتخصص في التسوق، فإن نحو 69% من 
متاجر  العام عبر  هــذا  األميركين تسوقوا 
»أونـــــاليـــــن«. وبــلــغــت مــشــتــريــات املــتــســوق 
األميركي عبر »أونالين« في املتوسط نحو 
ألــف   1.6 بــنــســبــة  مــقــارنــة  دوالر،  ألــــف   1.8
في  دوالر  ألـــف  و1.4  بــريــطــانــيــا  فـــي  دوالر 
الــســويــد وألــف  ألــف دوالر فــي  فرنسا و1.2 
دوالر فـــي أملــانــيــا. وقــــال كــبــيــر مــســتــشــاري 
باركلي كارد ستيف سادوف، في تعليقات 
ــتــــرز، إن »مــبــيــعــات هــــذا الــعــام  لــوكــالــة رويــ
صحية ملحالت التسوق في أميركا مقارنة 

بالتوقعات«. 
لــنــدن هذا  متاجر  افــتــقــدت  بريطانيا،  وفــي 
العام زحمة املتسوقن األجانب من أوروبا 
والــخــلــيــج وأمــيــركــا بــســبــب عــمــلــيــات حظر 
السفر الجوي من بريطانيا وإليها من قبل 
الساللة  انــتــشــار  الــعــالــم بسبب  دول  معظم 

الجديدة من فيروس كوفيد 19. 
موسم  خــالل  البريطانية  املتاجر  وشــهــدت 
أعـــيـــاد املـــيـــالد هـــذا الـــعـــام أســــوأ مبيعاتها 
ــام، إذ أغــلــقــت معظم  مــنــذ أكــثــر مــن مــائــة عــ
ــنــــدن الــتــي  ــط لــ ــ مــــحــــالت الــــتــــســــوق فــــي وســ
تضم نحو 600 متجر عاملي يبيع املاركات 
املــشــهــورة وتنتشر فــي شـــوارع »أكــســفــورد 
ستريت« و»بوند ستريت« و»هاي ستريت 
حيث  نايتسبريدج  ومنطقة  كينزنغتون« 
وتواصلت  الشهير.  هــــارودز  متجر  يــوجــد 

قفزة في التسوق 
اإللكتروني

متسوقون في 
متاجر ويست أند 
)Getty( في لندن

أدى تفشي الساللة الجديدة من جائحة كورونا، خصوصًا في أميركا 
وبريطانيا والدول األوروبية، إلى تغيير كبير في عادات التسوق وتسوية 
الفواتير، إذ استعاض المتسوقون في أعياد الميالد بالتسوق االفتراضي 

والشراء »أونالين« كبديل للتسوق التقليدي

أسوأ موسم تسوق 
لمتاجر لندن منذ مائة 

عام بسبب إجراءات 
العزل المشددة

مجموعة العشرين 
تخصص 234 مليار دوالر 

لمصادر الطاقة األحفورية

لندن تخطط لتعزيز 
تجارتها الخارجية عبر 

الشراكة مع أنقرة

كورونا يرفع 
مبيعات 

الـ»أونالين« في 
المتاجر الغربية

)Getty( سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء بكين)Getty( الليرة التركية ستكون من المستفيدين من توسيع نطاق الصادرات التركية

للبترول  املـــصـــدرة  الــبــلــدان  منظمة  تــتــوقــع 
»أوبـــــــك«، أن يـــكـــون الــطــلــب عــلــى الــنــفــط قد 
يوميًا  برميل  مالين   9.46 بنحو  انخفض 
ــــو مــــا يـــســـاهـــم فــي  ــــاري، وهـ ــــجـ فــــي الــــعــــام الـ

خفض التلوث البيئي. 
الــتــراجــع، تتوقع األمــم املتحدة  وبــنــاء على 
و»مـــــشـــــروع الــــكــــربــــون الــــعــــاملــــي« أن تــكــون 
ــكـــــربـــــون قــد  ــد الـــ ــيــ ــــي أكــــســ ــانـ ــ انــــبــــعــــاثــــات ثـ
ــذا الــــعــــام بــنــســبــة لــــم يــســّجــل  ــ انــخــفــضــت هـ

مثلها في السابق قدرها %7. 
وتــرى األمــم املتحدة أنــه »بغية إبقاء األمل 
حّيًا في إمكان حصر ارتفاع الحرارة بمعّدل 
ب عنه من كوارث 

ّ
1.5 درجة مئوية وما يترت

مناخية، ال بــّد من خفض انبعاثات غــازات 
 سنة بنسبة 7.6 %، وذلــك بن 

ّ
كــل الدفيئة 

العامن 2020 و2030«.
 ومع اإلعالن عن لقاحات عّدة ضّد فيروس 
ع انتعاش االقتصاد 

ّ
كورونا املستجّد وتوق

إذا  مــــا  ــــول  حــ ــاؤل  ــســ ــتــ الــ ــار  ــثــ يــ  ،2021 فــــي 
سيكون العام 2020 استثناًء، أم أنه سيكون 
االنبعاثات  لتراجع  متواصل  مسار  فاتحة 

الكربونية؟ 
ــيـــر  ــتـــدابـ ــادر، فـــقـــد ســـاهـــمـــت الـ ــ ــــصــ ووفــــــــق مــ
الـــصـــارمـــة الـــتـــي اتـــخـــذت ملـــحـــاصـــرة جــائــحــة 
ــي فــي  ــاســ ــيــ ــقــ كـــــــورونـــــــا فــــــي االنـــــخـــــفـــــاض الــ
انبعاثات الغازات امللوثة للجو بسبب ركود 

الطلب على مصادر الطاقة األحفورية. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد يــقــول مــديــر وكـــالـــة الــطــاقــة 
ــرول: »أخــــشــــى أن نــشــهــد  ــيــ ــة فـــاتـــح بــ ــيـ الـــدولـ
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اإلثــنــن،  البريطانية،  الــتــجــارة  وزارة  أعلنت 
أن لــنــدن وأنــقــرة ســتــوقــعــان، الــيــوم الــثــالثــاء، 
وأوضحت  بينهما.  الــحــرة  الــتــجــارة  اتفاقية 
بــيــان، أن بريطانيا ستوقع أول  فــي  الــــوزارة 
اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة لــهــا مـــع تـــركـــيـــا، بعد 
توصل لندن إلى اتفاقية تجارية مع االتحاد 
ــــي بــشــأن انــفــصــال بــريــكــســت. وتــأتــي  األوروبـ
ــار بــنــاء الــفــضــاء الــتــجــاري  االتــفــاقــيــة فــي إطــ
ــه حــكــومــة بــوريــس  ــذي تــخــطــط لـ ــ الـــجـــديـــد الـ
الكبرى،  العاملية  االقــتــصــادات  مع  جونسون 
فـــي الـــســـنـــوات املــقــبــلــة، بــعــد انــفــصــالــهــا عن 

االتحاد األوروبي.
وقـــالـــت وزيـــــرة الـــتـــجـــارة الــبــريــطــانــيــة، ليز 
ــاضـــــــول، إن اتـــفـــاقـــيـــة  تـــــــــروس، حـــســـب األنـــــ
أنـــقـــرة ولـــنـــدن تـــهـــدف فـــي املـــرحـــلـــة األولــــى 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــعــــالقــ ــلـــى الــ ــى الـــحـــفـــاظ عـ ــ إلــ
القائمة بن البلدين. وأضافت أن االتفاقية 

ستمنح الثقة آلالف العاملن في بريطانيا 
ــيـــارات وحــديــد  بــقــطــاعــات الــتــصــنــيــع والـــسـ
العمل  إلــى  اآلن  »نتطلع  وتــابــعــت:  الصلب. 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مفصلة بــن اململكة  عــلــى 

املتحدة وأنقرة في املستقبل القريب«.
يــذكــر أن حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بــن تركيا 
وبــريــطــانــيــا يــقــدر بــنــحــو 18.6 مــلــيــار جنيه 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ اســـتـــرلـــيـــنـــي. وتــــوصــــل االتـ
وبــريــطــانــيــا، إلـــى اتـــفـــاق تـــجـــاري ملــرحــلــة ما 
ــكـــســـت«، عـــقـــب مــــحــــاوالت عـــديـــدة  بـــعـــد »بـــريـ
االتفاق،  وبموجب  بالجمود.  انتهت  سابقة 

الــتــي يمكن  السمكية  الــثــروة  ســيــزداد حجم 
بعدما  اصطيادها  البريطانين  للصيادين 
األوروبــيــة،  الحصص  لقواعد  تخضع  كانت 
كما يضمن االتفاق للطرفن استمرار حركة 
الــتــجــارة والــبــضــائــع مـــن دون تــعــريــفــات أو 
 « ــال مــســؤولــون بــريــطــانــيــون لـــ حــصــص. وقــ
فاينانشيال تايمز« أمس االثنن، إن اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة مــع تركيا تنص على مــرور 
السلع غير الــزراعــيــة بــن الــدولــتــن مــن دون 
املعاملة  تركيا  تعطي  كما  جمركية،  تعرفة 
التفضيلية لبعض السلع التي كانت تتمتع 
بها مع بريطانيا قبل انفصالها عن السوق 

األوروبية املشتركة.
ــإن االتـــفـــاقـــيـــة تــنــص  ــ وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فـ
ــتــــن اجـــتـــمـــاعـــًا كــــل عــامــن  عـــلـــى عـــقـــد الــــدولــ
بينهما،  التجارية  الشراكة  توسيع  ملناقشة 
املالية  الخدمات  نطاق  توسيع  ذلــك  في  بما 
ــال. وتـــعـــد بــريــطــانــيــا أكـــبـــر ســوق  ــتـ ــديـــجـ والـ

لألدوات املنزلية املصنعة في تركيا.
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى الرئيس 
ــنـــاعـــات الـــتـــركـــي،  ــاد الـــصـ ــحــ الـــتـــنـــفـــيـــذي التــ
باتفاقية  »نــرحــب  قوله  بولغورلو،  حــاكــان 
تضمن  التي  بريطانيا  مــع  الــحــرة  التجارة 
مرور السلع التركية إلى السوق البريطانية 
من دون حصص أو تعرفة جمركية«. وتعد 
النمو  الناشئة سريعة  األســـواق  من  تركيا 
االقــتــصــادي ولــديــهــا طــمــوحــات فــي دخــول 
نـــادي االقــتــصــادات الــعــشــرة الــكــبــرى خــالل 

السنوات املقبلة.
ــإن االتـــفـــاقـــيـــة تـــصـــب فــي  ــ ووفــــــق خــــبــــراء، فـ
ــيـــة  مـــصـــلـــحـــة تـــوســـيـــع الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ
ــا أنــــهــــا ســـتـــســـاهـــم فــــي بــنــاء  الـــتـــركـــيـــة، كـــمـ
تخطط  التي  الجديدة  التجارية  الشراكات 

لها بريطانيا خالل السنوات املقبلة.
ــذب خـــــبـــــرات تــقــنــيــة  ــ ــ وتـــــأمـــــل تــــركــــيــــا فـــــي جـ
شركات  جــذب  عبر  املستقبل،  فــي  بريطانية 
بــريــطــانــيــة لــلــتــصــنــيــع فـــي أراضـــيـــهـــا ضمن 

توسيع الصفقات املشتركة بن البلدين.

االنبعاثات  في  ارتفاعًا  االنخفاض  بعد هذا 
ــخــذ الــحــكــومــات 

ّ
ــم تــت ــال لـ الــكــربــونــيــة فـــي حــ

تدابير جديدة واسعة النطاق«. 
ــيــــرول، فــــإن عــلــى الـــصـــن أن تلعب  ووفـــــق بــ
دورًا رئــيــســيــًا فـــي خــفــض انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
الــكــربــون، ويــقــول: »فــي غياب تدابير  أكسيد 
»خضراء« في خطط اإلنعاش، »سنعود إلى 
ــا عــلــيــه قــبــل الــــوبــــاء«. ومــن 

ّ
الـــوضـــع الــــذي كــن

شأن النهج الذي تختاره الصن، وهي أكبر 
مصدر النبعاثات غازات الدفيئة في العالم، 

أن »يؤّدي دورًا مهّمًا« في هذا الشأن. 
ويشير بيرول إلى أن »الصن كانت أّول بلد 
تدابير  وأّول معتمدي  الفيروس،  فيه  ى 

ّ
تفش

التباطؤ.  مــن  اقتصاد عانى  عــام، وأول  عــزل 
بلد ينتعش  أّول  أيضًا  باتت  الصن   

ّ
أن غير 

أكثر  اليوم  االنبعاثات  وأصبحت  اقتصاده 
مما كانت عليه قبل األزمة«. 

بوليسي  »إنردجي  ووفــق حسابات مشروع 
الــذي يجمع 14 معهدًا بحثيًا يتتّبع  تراكر« 
الــوبــاء،  فترة  بعد  ملــا  قطعت  التي  التعّهدات 
 بلدان مجموعة العشرين 234 مليار 

ّ
ستضخ

 من األمـــوال العامة لصالح 
ّ

دوالر على األقــل
مصادر الطاقة األحفورية، مقابل 151 مليارًا 

ملصادر الطاقة النظيفة.
ــــرورة أن  ــم املــتــحــدة، ضـ وتــــرى تــقــديــرات األمــ
والفحم بنسبة  والغاز  النفط  إنتاج  يتراجع 
ــى الـــعـــام 2030، الحــتــواء 

ّ
6% فـــي الــســنــة حــت

ارتفاع التسخن الحراري بنحو بـ 1.5 درجة 
مــئــويــة. غــيــر أن الـــــدول تــنــوي زيـــــادة إنــتــاج 
الــطــاقــة األحــفــوريــة بنسبة 2% في  مــصــادر 

ي أسعار مصادر 
ّ
السنة، وذلك بالرغم من تدن

الطاقة املتجّددة.
األبحاث  مركز  مــن  بوند  كينغزميل  ويــأمــل   
الـــعـــام 2019 قد  يـــكـــون  أن  تــــراكــــر«  »كــــربــــون 
الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  ذروة  شّكل 
وقد يحدث ذلك في إطار »السيناريو األكثر 
تفاؤاًل، ولكن ربما ال يكون السيناريو األكثر 
واقــعــيــة«، على حــد قــول عــاملــة املــنــاخ كورين 
املتجّددة  الطاقة  مصادر  وتشّكل  كيريه.  لو 
 من مصادر الطاقة األحفورية، غير أن 

ً
بديال

انتشارها ال يزال محدودًا بسبب املساعدات 
املــقــّدمــة ملــصــادر الــطــاقــة األكــثــر تلويثًا، مثل 
بيرول  الفاتح  والغاز. ويلفت  والنفط  الفحم 
الــعــشــريــن تنفق 300  أن دول مــجــمــوعــة  إلـــى 
»غــيــر مجدية«  مــســاعــدات  على  دوالر  مليار 

ملصادر الطاقة األحفورية. 
ــادر الــطــاقــة األحــفــوريــة  ويـــالحـــظ أن »مـــصـ
ــيــــوم مــــن مـــســـاعـــدات حــكــومــيــة  تــســتــفــيــد الــ
الناشئة، وهو  البلدان  في  ال سيما  كبيرة، 
الطاقة  بــن  عــادلــة  املنافسة غير  مــا يجعل 
ــة والــــطــــاقــــة املــــتــــجــــددة ويــقــلــب  ــ ــــوريـ ــفـ ــ األحـ
املعادلة في األســواق ويــؤّدي إلى استخدام 

غير فّعال للطاقة«. 
وللمّرة األولى في العام 2020، تعّهدت بلدان 
عّدة، من بينها دول تصدر كّميات كبيرة من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الصن 
والــــيــــابــــان، بــالــســعــي إلــــى خــفــض االنــبــعــاث 
لم  الكربون. ولكنها  في غــازات ثاني أكسيد 

تطبق ما وعدت به حتى اآلن. 
ع عاملة املناخ واألستاذة بكلية العلوم 

ّ
وتتوق

البيئية في جامعة »إيست أنجليا« باململكة 
املتحدة، كورين لو كيريه، ارتفاع االنبعاثات 
إذ   ،2021 العام  في  للبيئة من جديد  امللوثة 
إن االستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة 
أن  لو كيريه  تــؤِت ثمارها بعد. وتوقعت  لم 
مرتفعًا  للبيئة  امللوثة  الــغــازات  معدل  يبقى 

خالل العام املقبل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اتفاقية تجارية بين بريطانيا وتركياتراجع الطلب على النفط يخفض التلوث

مــــعــــانــــاة املــــتــــاجــــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ومـــحـــالت 
الــتــســوق الــرئــيــســيــة مــن املــنــافــســة الــشــرســة 
التي تجدها من مبيعات »أونالين«، ولكن 
تفشي الساللة الجديدة من جائحة كورونا، 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن عــمــلــيــات إغـــــالق لــلــنــشــاط 

القطع ومراقبة حركة التسوق في بريطانيا، 
في  البريطانية  املتاجر  مبيعات  تراجعت 
اليوم الثاني لعيد امليالد الذي يطلق عليه 
بنسبة  داي«،  »بــوكــســيــنــغ  بــريــطــانــيــا  فـــي 
أم«  أي  ــتـــي  ــيـ »سـ صــحــيــفــة  وقــــالــــت   .%60

االقــــتــــصــــادي وتـــقـــيـــيـــد الـــحـــركـــة وتــكــثــيــف 
إجــــــراءات الـــعـــزل االجــتــمــاعــي ضــاعــفــت من 

مشاكل متاجر التسوق في لندن. 
وحـــســـب تــقــريــر لــشــركــة »ســبــريــنــغ بــــورد« 
متاجر  بــيــانــات  فــي  املتخصصة  الــلــنــدنــيــة 

وسط  فــي  املتاجر  مبيعات  إن  البريطانية 
لندن ومنطقة »ويست آند« تراجعت بنحو 
80% خـــالل الــعــام الـــجـــاري مــقــارنــة بــالــعــام 
املـــاضـــي. وتــوقــع خــبــراء فــي مــتــاجــر القطع 
أن تـــواجـــه مـــحـــالت الـــتـــســـوق الــبــريــطــانــيــة 

ــــالس فـــي الـــعـــام املقبل  بــعــض عــمــلــيــات اإلفـ
مساعدات  بتقديم  الحكومة  تتدخل  لــم  إذا 
مــالــيــة كــبــرى لــهــا. وكـــانـــت ســلــســلــة متاجر 
»ديــبــنــغــهــام« الــكــبــرى قـــد أعــلــنــت إفــالســهــا 
خالل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وهددت 

12 ألف وظيفة في البالد. 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــذا الـــصـــدد، قــ فـــي هــ
آنــد كومباني«، جيس  أنــد  لشركة »ويــســت 
إلى  التجارية بحاجة  »املــحــالت  إن  تــايــرل، 
وتأكيد  الحكومة،  قبل  مــن  مالية  مساعدة 
مواصلة الدعم املالي، إذا كان لها أن تتمكن 
مــن تــالفــي اإلفــالســات خــالل الــعــام املقبل«. 
وعــادة ما تعوض مبيعات شهر ديسمبر/ 
تراجع  البريطانية  للمتاجر  األول  كــانــون 

مبيعاتها في باقي العام. 
وعلى الرغم من أن إجراءات الحظر والعزل 
ــــورات املــالــيــة  ــــوفـ االجـــتـــمـــاعـــي رفـــعـــت مـــن الـ
هذه  أن  إال  البريطانية،  األســـر  مــن  للعديد 
ــــورات اســتــخــدمــت فـــي تــســديــد ديـــون  ــــوفـ الـ
بـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــان وتــقــلــيــل الــســحــب على 

املكشوف. 
ويــشــيــر مــكــتــب اإلحـــصـــاء الــوطــنــي إلــــى أن 
الحظر والعزل االجتماعي رفعت  إجــراءات 
مــعــدل االدخــــــار لــــدى األســــر فـــي بــريــطــانــيــا 
إلـــى 29.1% في  األول  الــربــع  فــي  مــن %9.6 
ــانـــي. ولـــكـــن هــــذه االدخـــــــــارات لم  ــثـ الـــربـــع الـ
تــتــرجــم فـــي ارتـــفـــاع مــبــيــعــات املــتــاجــر. كما 
ــــزل االجـــتـــمـــاعـــي  ــعـ ــ ــداعــــيــــات الـ انـــعـــكـــســـت تــ
كــذلــك فــي تــراجــع كــبــيــر بمبيعات املــالبــس 
ومتاجر املوضة واملاركات الشهيرة بسبب 
عـــدم خـــروج الــنــاس للحفالت واملــنــاســبــات 
مبيعات  مــن  ترفع  كانت  التي  االجتماعية 
مــتــاجــر املــوضــة ومــحــالت الــزيــنــة فــي فترة 
أعياد امليالد. ويشير مسح أجرته مؤسسة 
ــتـــي«، وهـــي  ــيـ »نـــوتـــنـــغـــهـــام بـــلـــديـــنـــغ ســـوسـ
العقاري،  التسليف  مصرف متخصص في 
قبل خمسة أيـــام مــن أعــيــاد املــيــالد، إلــى أن 
أثرت  الجديدة من جائحة كورونا  الساللة 
فـــي إنـــفـــاق األســــر الــبــريــطــانــيــة عــلــى أعــيــاد 
الــــذيــــن شــمــلــهــم  مــــن  قـــــال %19  إذ  املــــيــــالد، 
خالل  التسوق  على  انفاقهم  إن  االستفتاء 
أعــيــاد املــيــالد هــذا الــعــام سيكون أقــل كثيرًا 
مــقــارنــة بــاألعــيــاد الــســابــقــة، بينما قــال %4 
إنــفــاقــهــم، وقـــال %43  إنــهــم سيرفعون  فقط 
إن إنفاقهم لن يختلف عن األعوام السابقة. 
ُيذكر أن إجراءات العزل االجتماعي املشددة 

امتدت إلى العديد من املدن البريطانية.

موافقتها  األوروبي  االتحاد  دول  منحت 
على صفقة »البريكست«، التي تم االتفاق 
عليها في نهاية األسبوع الماضي، بعدما 
األوروبــي،  االتحاد  مفاوضي  كبير  أوضح 
اجتماع  أثناء  تفاصيلها  بارنييه،  ميشيل 
عقد يوم الجمعة الماضي. واعترف رئيس 
يشمل  لم  االتفاق  بــأن  البريطاني  الـــوزراء 
لـ»حي  التي تعد مهمة  المالية  الخدمات 
البريطاني«. ومن المتوقع أن تجرى  المال 
لتحديد  المقبلة  األشهر  خالل  مفاوضات 
مجاالت التعاون بين أسواق المال وتسوية 

األدوات المالية ببورصة لندن.

اعتراف بقصور بريكست

تقرير

تتوقع »أوبك«، أن يكون 
الطلب على النفط قد 

انخفض بنحو 9.46 ماليين 
برميل يوميًا في 2020، 

وهو ما يخفض التلوث

رؤية

سهام معط اهلل 

أطــلــقــت األمــــم املــتــحــدة يـــوم 20 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، 
اليمن من  بقرب معاناة  الــدولــي  املجتمع  لتنبيه  ــذار  اإلنـ صــافــرات 
أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود نتيجة انعدام األمن الغذائي 
الصراع  استمّر  وإذا  الــحــاّد.  التغذية  وســوء  الدخل  من  والحرمان 
عدد  فــإّن  كــورونــا،  لت جائحة  وتغوَّ االقتصادية  األزمــة  وتفاقمت 
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد في اليمن 
سوف يقفز من 13.5 مليونًا إلى ما يفوق 16 مليونًا، أي أكثر من 
هذا  أّن  العلم  مــع  نسمة،  مليون   30.5 البالغ  السكان  عــدد  نصف 
الرقم عرضة للزيادة بسبب االعتماد الكبير على مساعدات اإلغاثة 

الدولية ونقص التمويل لوكاالت األمم املتحدة. 
مليونًا   24 هناك  أّن  إلــى  املتحدة  األمــم  إحصائيات  أحــدث  تشير 
اإلنسانية،  للمساعدة  عاجل  بشكل  يحتاجون  يمني  ألــف  و300 
ونحو 6 ماليني يمني ال يستطيعون توفير الطعام ألنفسهم، ومن 
ع أن يرتفع عدد اليمنيني الذين يعانون من املجاعة الحاّدة إلى 

َّ
املتوق

5 ماليني بحلول حزيران/ يونيو 2021. 
جًا  الجوع ُيداهم اليمن في الوقت الذي يقف فيه العالم بأسره ُمتفرِّ
على 2 مليون طفل في حاجة ماسة إلى العالج من سوء التغذية 
ــص بــهــم شــبــح املـــوت فــي حـــال عــدم  الـــحـــاّد، و360 ألـــف طــفــل يــتــربَّ
د،  ـــهـــدِّ

ُ
ــتــي ت حــصــولــهــم عــلــى الـــعـــالج املــطــلــوب. ومـــا بـــني املــجــاعــة ال

د، تتالشى فرص انتشال اليمن وشعبه من  تردِّ
ُ
واملجتمع الدولي امل

 سنة 
ً
أسوأ كارثة إنسانية، فقد سبق أن واجه اليمن تهديدًا مماثال

2018، ولكن تمَّ تــدارك األمــر من خالل تقديم حزمات اقتصادية 
وِمنح طارئة وتكثيف املساعدات اإلنسانية.

إعــاقــة عمل  اليمنية على  الــحــرب  فــي  مة 
ِّ
املتحك األطــــراف  تــحــرص 

إلى  للحياة  املنقذة  ــدادات  اإلمــ املتحدة ومنع دخــول  األمــم  وكـــاالت 
البالد، كما تضاءل تمويل املانحني الدوليني بسبب الجائحة، وكل 
هذا يدفع باليمن إلى اجتياز عتبة جديدة وخطيرة نحو املجاعة. 
ة هو تقسيم وازدواجية مؤسسات الدولة اليمنية 

ّ
وما يزيد الطني بل

بت في انزالق أكثر من 80 باملائة من السكان إلى ما دون  التي تسبَّ
خط الفقر املحّدد بدوالرين في اليوم. 

فبحلول  باليمن،  الــحــرب  إنــهــاء  زّر  على  الضغط  أميركا  بإمكان 
شهر آذار/ مارس 2021، ستكون الحرب اليمنية قد دخلت عامها 
الــســابــع، وســيــكــون الــرئــيــس املنتخب جــو بــايــدن قــد أمــضــى 100 
الـــذي وعـــد اليمنيني األمــيــركــيــني بــأمــريــن،  يـــوم فــي منصبه، وهـــو 
هــمــا إلــغــاء حــظــر الــســفــر عــلــى الــيــمــن، وإنـــهـــاء الــدعــم اللوجستي 
األميركي لحرب السعودية واإلمــارات في اليمن، ولم يرفق وعوده 
د بإنهاء  بمقترحات ملموسة، وهذا غير كاٍف، فبمقدوره أن يتعهَّ
ة سابقة تحرص 

ّ
ه يسير وفقًا لخط

ّ
أن الحرب نفسها، ولكن يبدو 

عــلــى اســتــمــرار عـــدم االســتــقــرار فــي هـــذا الــبــلــد. مــن املستبعد أن 
يكون اليمن على رأس قائمة أولويات اإلدارة البايدنية الجديدة في 
 

ّ
ما في ظل الشؤون الدولية خالل أول مائة يوم في السلطة، ال سيَّ
الــدولــي القضية  بــه املجتمع  الــذي يــواجــه  الصمت الرهيب واملــريــب 
ى بايدن بمعارضته للمعاناة اإلنسانية وتأييده 

ّ
اليمنية. لطاملا تغن

ك ضميره لوضع حّد  لحقوق اإلنسان والحرية، ولكن إذا لم يتحرَّ
للكارثة اإلنسانية التي يرزح تحتها الشعب اليمني، سيصبح حق 
الجوع  نهاية  وزبانيتها.  أميركا  على  علني  بشكل  حكرًا  العيش 
في اليمن تبدأ عند قيام بايدن بمعالجة األسباب الجذرية للحرب 
الــشــرق األوســـط املضطرب، والعمل  الــبــالد، واإلســـراع بتهدئة  فــي 
ك  بشكل جّدي مع الحلفاء اإلقليميني التاريخيني من خالل التمسُّ
وفق  والسير  الدولية،  العالقات  في  األساسية  الديمقراطية  بالقّيم 
نهج جديد ال يّمت بصلة لنهج سلفه دونالد ترامب في املنطقة، وال 

ل امتدادًا إلرث باراك أوباما.
ِّ
ُيشك

ولذا يتعنيَّ على الرئيس املنتخب بايدن تشجيع مجلس األمن التابع 
د حول األوضاع املأساوية  ث بصوت موحَّ لألمم املتحدة على التحدُّ
ما بعد مرور قرابة العام على الجهود التي بذلها  في اليمن، ال سيَّ
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة لليمن مارتن غريفيث 
ــــراف الــصــراع  ــيــة لــلــضــغــط عــلــى أطـ ــل حــشــد الــجــهــود الــدول مـــن أجـ
ــفــاق بــشــأن نــص اإلعــالن 

ِّ
ــل إلــى ات اليمني لــوقــف الــحــرب، والــتــوصُّ

خاذ تدابير 
ِّ
د الطريق أمام ات املشترك لوقف إطالق النار الذي سُيمهِّ

الجّدي  التفاوض  واستئناف  وعاجلة،  فّعالة  وإنسانية  اقتصادية 
بشأن إنشاء حكومة وحدة وطنية يمنية.

لكن إذا مّرت سنة على تنصيب بايدن واستمّر خاللها الصراع في 
م ولو طفيف في إنهاء  اليمن، سيستحيل بعد ذلك إحــراز أّي تقدُّ
 

َّ
املأساة اليمنية نظرًا لصعوبة وضع حّد القتصاد الحرب الذي حل
 حوافز مغرية وأكثر ربحية وجاذبية 

َ
محل االقتصاد الوطني وخلق

على  وتقتات  القائم  الوضع  من  تستفيد  التي  والجهات  لألطراف 
الفرس، ألّن مثل  اليمن، وهنا مربط  الصراع والنزاع في  استمرار 
ب في نسيان حرب اليمن  هذه الحوافز والحسابات هي التي تتسبَّ
والتعامل معها بالمباالة. وجدير بالذكر أّن معظم الرؤساء الذين 
تعاقبوا على حكم الواليات املتحدة منذ 1953 لم يلتزموا بحماية 
بعوا فقط ما تمليه املصلحة العليا 

َّ
السالم واالستقرار في العالم، وات

ألميركا ومصالح حلفائها في املنطقة وخارجها، فما الذي يضمن 
أن يكون الرئيس املنتخب بايدن مختلفًا عن أسالفه وحريصًا على 

إحالل االستقرار في اليمن؟
ــــروب الـــواليـــات  ـــل بـــايـــدن الــطــويــل فـــي دعــــم حـ ال غـــبـــار عــلــى ســـجِّ
ه لجأ إلى اختيار 

ّ
املتحدة وحلفائها، واألمر املثير للريبة والشّك أن

ــي 
ِّ
ــخــة بــدمــاء الـــحـــروب مــن حــقــبــة أوبـــامـــا لــتــول

َّ
الــشــخــصــيــات املــلــط

ح ملنصب 
َّ

رش
ُ
املناصب العليا في حكومته، مثل أنتوني بلينكن امل

ــحــة لشغل منصب مديرة 
َّ

ــرش
ُ
امل الــخــارجــيــة، وأفــريــل هاينز  وزيـــر 

لشغل  حة 
َّ

رش
ُ
امل غرينفيلد  توماس  وليندا  الوطنية،  االستخبارات 

منصب املندوبة الدائمة للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، وجيك 
سوليفان املختار لشغل منصب مستشار األمن القومي، وميشيل 

حة ملنصب وزيرة الدفاع األميركية.
َّ

رش
ُ
فلورنوي امل

والسؤال الذي يطرح نفسه بقّوة هنا هو: كيف يمكن لهذه التوليفة 
ــدة الحـــتـــالل أفــغــانــســتــان وغــــزو الــعــراق  ــ ــؤيِّ ــ

ُ
مـــن الــشــخــصــيــات امل

على  اإلسرائيلي  والعدوان  ليبيا  في  العسكري  ل 
ُّ
للتدخ والداعمة 

أن  العراق  األميركية من  القّوات  عاِرضة لسحب 
ُ
وامل الفلسطينيني 

تعمل على إنهاء الحرب في اليمن؟ خالصة القول إّن ال فرق بني 
هـــدوء بــايــدن وجــنــون تــرامــب، فكالهما يــخــدمــان الــغــرض نفسه 
املتمثل فــي الــحــفــاظ عــلــى الــزعــامــة الــعــاملــيــة األمــيــركــيــة وانــتــعــاش 
ق إسرائيل في املنطقة،  صناعة األسلحة في الواليات املتحدة وتفوُّ

والذي يحجب سماع صيحات جياع اليمن.

فاز بايدن... 
متى ينتهي الجوع 

في اليمن؟

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة


